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Imaginea, imaginarul, imagologia
Imaginea este un construct complex

căruia i se atribuie semnificaţii distincte în varii
domenii de cercetare (Mitu, 2013, pp. 59-60), probabil singura constantă a modului de
definire a acestui termen fiind legătura intrinsecă dintre imagine şi reprezentare. Astfel,
este unanim recunoscut că imaginea diferă, uneori semnificativ, de obiectul la care face
referire, deoarece înglobează un număr de caracteristici care ţin de „privitor" şi de cel/
cea/cei care sunt priviţi. Iar în cazul istoricului, dată fiind distanţa temporală şi, de
multe ori, şi spaţială dintre el şi obiectul analizei sale, utilizarea imaginilor - a reprezentărilor şi a re-prezentărilor - este inerentă muncii pe care o realizează.
Valoarea de adevăr a acestei aserţiuni este chiar mai mare atunci când se pune problema studierii alterităţii, caz în care reprezentările Celuilalt se împletesc inextricabil
cu imaginaţia, prejudecăţile şi interesele mai mult sau mai puţin ascunse ale cadrului
referenţial. În plus, imaginea de sine a acestui referent este un alt factor ce influenţează
profund modul în care îi percepe şi îi descrie pe ceilalţi, imaginarul, atât cel individual,
cât şi cel colectiv deopotrivă, necunoscând limite în ceea ce priveşte posibilităţile de
distorsionare a unei realităţi sociale cu care ia contact, acest lucru având loc indiferent
de durata interacţiunii dintre cele două entităţi.
Este interesant de evidenţiat că, în conformitate cu altă regulă a imagologiei , deşi
subiectul lasă impresia că vorbeşte despre alţi indivizi sau despre alte grupuri sociale,
prin imaginile create el se descrie de fapt în primul rând pe sine, aşa cum se percepe
el însuşi sau aşa cum ar vrea să fie perceput de cei din jur. Pentru că, inevitabil, orice
privire comportă şi comparaţii, analogii, diferenţieri şi, prin acestea, ierarhizări (Hîncu,
1998, p. 12).
Se observă astfel cum imaginea, imaginaţia, imaginarul şi imagologia, termeni care
în fond fac parte din aceeaşi familie lexicală şi derivă unul din celălalt, îşi potenţează
şi îşi completează reciproc semnificaţiile, ajungând să întregească o perspectivă de
ansamblu referitoare la relaţiile dintre identitate şi alteritate, la modul în care individul
şi societatea din care face parte se definesc şi îşi doresc să fie concepuţi şi plasaţi în
cadrul unei constelaţii de etnii şi naţiuni diferite. De multe ori, în funcţie de contextul
istoric, social, politic sau cultural specific, până şi eventualele asemănări sau locuri
comune pot servi mai mult evidenţierii caracterului distinct al unuia sau altuia dintre
termenii comparaţiei şi mai puţin încercării de a crea punţi de legătură ori de a stabili
premisele colaborării sau apropierii. Istoria abundă în asemenea situaţii, aproape fiecare
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grup etnic sau naţiune putând fumiza exemple ale unei astfel de individualizări şi/sau
ale unor modificări, paradoxale uneori, ale manierei de a-l percepe pe Celălalt, modificări dictate de circumstanţele de moment, care impuneau transformarea duşmanului în
prieten sau viceversa.
Reprezentările etnice nu fac excepţie de la principiile enunţate mai sus, iar imaginile
românilor despre străinii cu care au luat contact de-a lungul secolelor conţin numeroase
distorsiuni, clişee şi stereotipuri, pozitive sau negative după caz şi, uneori, după epocă.
Acest capitol îşi propune să detalieze câteva asemenea imagini persistente şi împărtăşite
în rândul comunităţii româneşti în cazul a două categorii de străini - alogenii care au
împărţit/împart acelaşi teritoriu cu românii şi, respectiv, reprezentanţii unor etnii mai
îndepărtate, cu care contactele au avut loc mai puţin frecvent şi mai puţin susţinut.
Astfel, în cele ce urmează, maghiarii, saşii, evreii, ţiganii, pe de o parte, şi ruşii, turcii
şi "occidentalii", pe de altă parte, vor fi prezentaţi aşa cum apar ei după ce au fost
trecuţi prin filtrele perceptive româneşti, tributare, evident, anumitor considerente politice, naţionale, sociale, economice sau culturale.

Maghiarii
Relaţiile interetnice româno-maghiare au reprezentat şi reprezintă încă, cel puţin la
nivelul discursului politic, una dintre problemele spinoase ale Transilvaniei şi ale
României ultimilor 100 de ani. Din păcate, această opinie se datorează şi faptului că
istoriografia românească a întreţinut o serie de clişee privind „conflictul milenar" dintre cele două etnii în legătură cu Ardealul, incluzându-le într-o polemică supralicitată,
în timp ce pentru scrisul istoric maghiar aceasta nu a fost nici pe departe o temă predilectă (Mitu şi Mitu, 2014, pp. 155-156, 394-396). Justificabilă, în cel mai bun caz,
pentru intelectualii romantici, care încercau prin scrierile lor să servească naţiunea
română din dorinţa de a obţine drepturi politice, adoptarea acestei perspective a devenit
însă extrem de dăunătoare după momentul Marii Uniri din 1918, având reverberaţii care
se pot simţi până astăzi.
Prezenţi în spaţiul intracarpatic începând cu secolul al IX-lea, maghiarii au coabitat
cu alte etnii, asupra cărora au exercitat uneori, de-a lungul timpului, o oarecare autoritate. În aceste condiţii, în momentul trezirii conştiinţelor naţionale în epoca modernă,
sentimentul de superioritate maghiar construit pe baza acestor evoluţii istorice a intrat
în conflict cu solicitările de drepturi sociale şi politice ale unor popoare care îşi formulau acum argumente pentru a demonstra că sunt cel puţin la fel de meritorii şi apte de
autodeterminare. În consecinţă, imaginea românilor despre maghiari nu a putut fi concepută altfel decât înglobând o serie de tuşe groase, elementele negative fiind atribuite
cu mai multă convingere elitelor politice, sociale şi culturale ungureşti, în vreme ce
maghiarilor de rând li se acordau deseori circumstanţe atenuante, dat fiind faptul că
mulţi dintre aceştia împărtăşeau condiţiile precare de trai ale ţăranilor români.
În mod uşor explicabil, interesul românilor transilvăneni faţă de maghiari, deşi aflat
în general la cote ridicate, a crescut în preajma unor evenimente majore din istoria
provinciei, Revoluţia de la 1848-1849, respectiv instaurarea dualismului austro-ungar în
1867 reprezentând exemplele cele mai elocvente în acest sens. Utilizând ca etalon aceste
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momente, presa românească, scrierile politice, discursurile parlamentare, precum şi o
serie de opere literare au zugrăvit portretul maghiarilor mândri, aroganţi, care privesc
cu superioritate nejustificată celelalte naţionalităţi conlocuitoare, în ciuda faptului că
erau profund retrograzi din punct de vedere politic, captivi în tipare medievale ale autorităţii şi incapabili să accepte progresul, modernitatea şi acordarea de drepturi şi libertăţi democratice naţiunilor cu care împărţeau teritoriul transleithan.
Trebuie notat că, dincolo de anumite exagerări care căutau polemica (în presă sau în
politică) şi obţinerea unor efecte stilistice (în operele literare ale românilor ardeleni),
între maghiarii şi românii din Transilvania existau o serie de diferenţe marcante din
diverse puncte de vedere - religios, al culturii şi civilizaţiei, al statutului şi al mediului
de trai predilect-, lucru care a favorizat naşterea unor imagini negative. Astfel, maghiarii erau romano-catolici ori protestanţi, doreau să-şi afirme cultura şi civilizaţia de
factură occidentalll, mulţi dintre ei aparţineau unor familii nobiliare sau, cel puţin, aveau
un statut social şi politic ridicat şi ocupau aproape exclusiv multe dintre marile oraşe
ale provinciei. Toate aceste elemente nu puteau decât să genereze complexe în conştiinţa
unei etnii aflate la debutul drumului spre autodefinirea ca naţiune modernă. Românii
constatau că, după criteriile stabilite în Europa de Vest, ei se plasau la un nivel inferior
în raport cu maghiarii, prin toate elementele enumerate mai sus. Românii ardeleni erau
ortodocşi sau greco-catolici, se simţeau mai apropiaţi de Orient (chiar dacă diferenţele
faţă de conaţionalii lor din Vechiul Regat erau semnificative), fiind mai ales ţărani strâns
legaţi de un mediu rural profund înapoiat şi reticent faţă de nou, neavând posibilităţi
reale să obţină un statut sociopolitic şi cultural superior.

Pentru vizualizarea imaginii, vă

rugăm să consultaţi

volumul nr.

3 al Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost
publicat la Edih1ra Polirom în anul 2020 şi poate fi

achiziţionat

de

aici: https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7315.

Gura satului (1869)

Aceste imagini vehiculate în Transilvania au fost preluate peste Carpaţi, fapt care a
creat un curent de opinie puternic care înfiera tratamentul la care erau supuşi românii
ardeleni de către maghiari şi care a motivat într-o măsură importantă intrarea României
în război de partea Antantei în 1916. Pe de altă parte, aceste reprezentări puternic ideologizate împărtăşite de elitele politice româneşti au fost nuanţate de experienţa
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transilvănenilor de rând, mulţi dintre aceştia convieţuind paşnic şi colaborând în viata
de zi cu zi, indiferent de limba maternă vorbită (Mitu, 2013, pp. 333-334). De exemplu,
în pofida unor rezerve de principiu referitoare la alegerea unui partener de altă "lege",
specifice unei comunităţi tradiţionale cum era cea românească, se poate constata existenta
unui număr semnificativ de căsătorii mixte româno-maghiare contractate în spaţiul
transilvănean (Mitu, 2013, pp. 305, 308).
În concluzie, începând cu epoca modernă, românii şi maghiarii din Transilvania au
constatat că se situează pe poziţii antagonice, în cadrul unui conflict simbolic legat de
definirea propriilor identităţi naţionale prin raportarea la Occident, fapt care a generat,
inevitabil, imagini reciproc defavorabile. Singura concesie acceptată ocazional de formatorii de opinie români era cea a diferenţierii între elitele (politice) maghiare şi oamenii de rând, tarele celor dintâi fiind explicate tot în manieră ideologică, prin originea
asiatică şi lipsa de "europenitate" a maghiarilor (Mitu, 2013, pp. 346-348). Astfel, dacă
maghiarii erau nobili de facto, din punctul de vedere al ierarhizării sociale a epocii,
românii, inclusiv cei care făceau parte din clasele inferioare, aveau o nobleţe derivată
din originea lor romană, din calităţile lor morale şi din apartenenţa lor la spaţiul de
civilizaţie european, chiar dacă din punctul de vedere al dezvoltării politice sau culturale
ei nu ajunseseră încă la un stadiu satisfăcător. Indubitabil, conflictele interetnice şi
confruntările de pe scena politică asociate Revoluţiei din 1848 şi instaurării dualismului
au contribuit la crearea, menţinerea şi exacerbarea imaginii negative a maghiarilor în
rândul românilor care se va perpetua până în zilele noastre.

Saşii
Prezenţi pe teritoriul Transilvaniei în mase compacte, bine delimitate, saşii au reprezentat un element diferit de comunitatea românească din toate punctele de vedere (limbă,
confesiune, economie, mod de viaţă şi de raportare la autorităţi etc.), încă din momentul în care au fost colonizaţi în provincia intracarpatică, în secolele XII-XIII. Stabiliţi
îndeosebi în nord-estul şi sudul provinciei în scopul apărării graniţelor Regatului Ungariei
de eventualii atacatori, saşii au reprezentat o punte între burgurile lor de origine şi
spaţiul românesc, aducând aici elemente de civilizaţie materială şi spirituală tipic germane.
La început, relaţiile dintre saşi şi români au fost destul de tensionate, deoarece primii au venit în Transilvania ca privilegiaţi, primind pământuri suficiente şi rodnice şi
fiind scutiţi de cea mai mare parte a obligaţiilor feudale. Mai mult, diferenţele confesionale marcante adânceau nu numai clivajele dintre cele două comunităţi, ci şi pe cele
dintre saşi şi maghiarii ardeleni, subliniind o dată în plus caracterul distinct al unei
populaţii cu instituţii, moravuri şi trăsături culturale specifice (Hîncu, 1998, p. 81).
Timpul a demonstrat însă că aceste diferenţe nu erau insurmontabile, iar românii şi saşii
au ajuns să se cunoască mai bine şi chiar să se găsească de aceeaşi parte a baricadei în
timpul Revoluţiei din 1848 sau să colaboreze pe plan politic pentru a evita maghiarizarea după instaurarea dualismului austro-ungar în 1867. În mod similar, saşii au fost
printre primii conlocuitori care au recunoscut unirea Transilvaniei cu Vechiul Regat, la
1 decembrie 1918, exprimându-şi loialitatea faţă de dinastia română, împrejurare facilitată şi de originea germană a acesteia din urmă.
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Interacţiunile îndelungate dintre saşi şi români şi-au găsit expresia inclusiv la nivel
lingvistic , limba română împrumutând numeroase cuvinte din limba germană pe care
le-a adaptat pentru a le îngloba mai bine. Trebuie menţionat însă că, dincolo de preluarea unor termeni care denumeau ocupaţii specific săseşti şi instrumentele aferente
acestora (cum ar fi cele din domeniul mineritului), administraţia habsburgică a jucat şi
ea un rol important în îmbogăţirea limbii române, facilitând includerea multor termeni
militari, administrativi şi juridici începând cu secolul al XVIII-iea (Hîncu, 1998, p. 113).
Astfel, şcoala, armata, frecventarea staţiunilor balneare din spaţiul germanofon sau
apelarea la medici, farmacişti, guvernante, librari, ingineri ori tehnicieni germani (Hîncu,
1998, p. 109) au susţinut şi au înmulţit aceste împrumuturi lingvistice, contribuind la
menţinerea unor relaţii interetnice româno-săseşti deschise şi reciproc binevoitoare.

Pentrn vizualizarea imaginii,

vă rugăm să consultaţi

volumul m.

3 al Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost
publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi

achiziţionat

de

aici: https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7315 .

În mod evident, convieţuirea celor două popoare timp de mai multe secole a avut
drept efect şi naşterea unei serii de imagini reciproce, ipostaziate inclusiv în zicători,
proverbe şi snoave (Hîncu, 1998, pp. 23, 94-97). În acest context, dincolo de esenţia
lizarea unei imagini etnice în câteva rime, este important de notat că percepţia românilor despre saşi a fost influenţată de faptul că pe teritoriul Transilvaniei puteau fi întâlniţi
şi alţi locuitori de origine germană, precum şvabii din Banat şi Bucovina ori diverşi
reprezentanţi ai aparatului de stat habsburgic, dintre care unii au ajuns să se stabilească
aici (Hîncu, 1998, p. 79). Astfel au luat naştere o serie de generalizări la adresa "nemţilor", dar şi anumite stereotipuri care îi priveau exclusiv pe saşi.
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Vizitele tot mai frecvente întreprinse de cărturarii transilvăneni în spaţiul cultural
german în secolul al XIX-lea au jucat acelaşi rol, dat fiind faptul că în relatările acestor
călători observaţiile privind organizarea urbanistică, modul de viată al ţăranilor germani,
activităţile predilecte, obiceiurile alimentare ori vestimentare, religiozitatea, trăsăturile
de caracter sau concepţia despre timpul liber se împleteau cu comparaţiile între germanii care locuiau pe teritoriul unificat la 1871 şi saşi. Cunoaşterea limbii germane de
către voiajorii români a facilitat receptarea acestor realităţi etnice şi de civilizaţie, identificarea unor similitudini între spaţiul german şi Transilvania hrănind speranţa că şi
provincia de origine a călătorilor ar putea atinge o treaptă superioară de dezvoltare,
bineînţeles, cu condiţia unor modificări de factură politică.
Interacţiunea dintre imaginile de "acasă" şi cele receptate în teritoriile vizitate a
generat un portret stereotip al saşilor, care erau văzuţi ca nişte oameni harnici, gospodari
ireproşabili, cu spirit întreprinzător, deşi nu tocmai inovativi, îmbrăcaţi corespunzător
în orice situaţie, perseverenţi în fata dificultăţilor, adaptabili, oneşti şi toleranţi, în ciuda
unei religiozităţi manifeste (Hîncu, 1998, pp. 86-88). Bunăstarea saşilor se baza pe
combinaţia dintre muncă şi chibzuinţă, dublată de atenţia acordată educaţiei copiilor,
inclusiv a fetelor, încă de la vârste fragede. După ce se maturizau, fetele saşilor erau
considerate de bărbaţii români (mai ales cei din Vechiul Regat, aflaţi în vizită prin
Ardeal) drept femei frumoase, destoinice, total dedicate casei şi familiei, singurul defect
care li se atribuia fiind lipsa de pasiune.
Este interesant de remarcat că nu numai românii descopereau asemănări între germanii propriu-zişi şi saşi, ci şi saşii s-au autoidentificat cu germanii (Teşculă, 2012,
pp. 32-38), pe fondul unei imagini pozitive a germanilor, împărtăşită la scară largă pe
continentul european. Mai mult, deşi stabiliţi într-o perioadă mai recentă în spaţiul
românesc, şvabii din Banat au beneficiat de asemenea de haloul acestei receptări favorabile a germanilor, trăsăturile prin intermediul cărora erau identificaţi de români fiind
în mare măsură similare celor notate pentru saşi, chiar dacă se pot remarca totodată şi
unele diferenţe clare (Hîncu, 1998, p. 88). Astfel, deşi şvabii erau preponderent ţărani
catolici care se bazau într-o măsură mult mai mare pe privilegiile dobândite direct de
la autorităţi decât pe propriile eforturi (comparativ cu saşii luterani, care îndeplineau
îndeosebi rolurile de meseriaşi ori negustori şi erau caracterizaţi într-o măsură mai
importantă de spirit întreprinzător), şvabii erau consideraţi totuşi nişte gospodari buni,
perseverenţi, sinceri, capabili să se organizeze şi să depăşească singuri problemele cu
care se confruntau.
În concluzie, imaginea românilor despre germanii conlocuitori a fost una în general
pozitivă, cu precădere în cazul saşilor. Hărnicia lor proverbială era secondată de atenţia
acordată educaţiei, fapt care îi individualiza în rândul etniilor transilvănene. Iar combinaţia dintre această concepţie care venea pe filieră religioasă şi condiţiile specifice
perioadei medievale în care saşii s-au aşezat la hotarele Transilvaniei a avut drept efect
păstrarea unor elemente de civilizaţie apreciate până astăzi, când cetăţile şi bisericile
săseşti care au trecut cu brio testul timpului continuă să-şi fascineze vizitatorii.
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Evreii
Reprezentanţi ai unui grup etnica-religios distinct şi bine individualizat, evreii au generat din cele mai vechi timpuri reacţii de respingere din partea comunităţilor cu care au
convieţuit. După tratamentul opresiv la care au fost supuşi de romani, începând cu Evul
Mediu evreii au fost văzuţi ca duşmani perpetui şi ireconciliabili ai creştinătăţii, fiind
demonizaţi şi transformaţi în ţapi ispăşitori pentru inconvenientele ori nereuşitele din
orice domeniu.
Identificaţi pe baza unor trăsături fizice atribuite ori a vestimentaţiei tipice, evreilor
li s-au imputat numeroase trăsături negative, clişee perpetuate de-a lungul timpului chiar
şi în lipsa unor minime dovezi de veridicitate. Astfel, pentru întreaga comunitate creştină
europeană, aspectul fizic al evreului (Oişteanu, 2012, pp. 47-158) se împletea în mod
indivizibil cu portretul moral, care nu putea fi decât unul profund negativ, dată fiind
alteritatea religioasă. Aceşti indivizi, descrişi ca având nasul coroiat, buzele senzuale,
barba ascuţită, pistrui, părul cârlionţat, de obicei roşcat, mai ales în cazul femeilor, şi
o manieră tipică de purtare a părului şi a bărbii la bărbaţi, consideraţi în general murdari
şi emanând un miros urât (chiar dacă ritualurile religioase iudaice implicau o igienă
personală strictă), au fost dispreţuiţi, maltrataţi, marginalizaţi, alungaţi ori uneori acceptaţi ca un rău necesar, fiind consideraţi profund diferiţi prin credinţe, convingeri, obiceiuri
şi ocupaţii. Deoarece reconcilierea nu era posibilă, se recurgea la soluţii alternative :
expulzări, pogromuri, tratament discriminatoriu şi izolarea comunităţii evreieşti.
Istoria evreilor din spaţiul românesc a fost influenţată de periplul lor prin alte state
europene. Alungaţi adeseori din Occident, în mod direct ori prin restrângerea posibilităţilor de trai, mulţi evrei s-au aşezat în estul Europei, mai ales pe teritoriile Poloniei,
Rusiei sau în provinciile locuite de români. Din acest punct de vedere, Ţările Române,
mai ales Moldova, s-au dovedit a fi ceva mai primitoare deoarece, deşi evreilor nu li s-a
acordat dreptul de a deţine proprietăţi agricole, ei au fost totuşi toleraţi în ceea ce priveşte
desfăşurarea altor activităţi, fiind mici negustori, meseriaşi, cârciumari sau cămătari.
Această ultimă ocupaţie ilustra însă în mentalitatea colectivă legătura intrinsecă a evreului cu banul, care era „ochiul dracului", în pofida faptului că diferenţa dintre percepţie şi realitate era profundă, procentul de evrei care se ocupau cu camăta în spaţiul
românesc fiind net inferior celui al românilor cu aceeaşi îndeletnicire - categoria cămă
tarilor evrei era extrem de redusă numeric şi aceştia activau mai ales în cadrul propriei
comunităţi etnica-religioase.
Cârciumăritul „ se bucura" de asemenea de faima de a fi intrat aproape în totalitate
în mâinile evreilor, deşi adevărul era că numărul evreilor care ţineau cârciumi era foarte
mic, raportat atât la totalul comunităţii evreieşti, cât şi la cel al cârciumarilor. De fapt,
cei mai mulţi evrei din spaţiul românesc jucau rolul de mici meseriaşi (croitori, cizmari,
ceasornicari, bijutieri, tâmplari, zugravi, zidari etc.) şi negustori (majoritatea comercializând marfă de producţie proprie), contribuind astfel în mare măsură la dezvoltarea
economică şi comercială a spaţiului românesc. Acesta este motivul pentru care unii
domnitori le-au acordat privilegii şi i-au chemat pentru a întemeia târguri şi oraşe în
spaţiul românesc (Mazilu, 1999, pp. 225-226), recunoscându-le rolul major din acest
punct de vedere, un rol care nu putea fi suplinit de români.
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tipic evreieşti erau cele de surugiu sau cărăuş, mai ales în oraşe, Iaşiul
ocupând primele locuri din acest punct de vedere. Uneori, evreii erau şi
lăutari, deşi în acest caz ţiganii deţineau o preponderenţă clară. Totodată, multi medici,
spiţeri şi frizeri din spaţiul românesc (şi nu numai) erau evrei (Oişteanu, 2012, pp. 94-95).
Comparativ cu Moldova, unde, datorită unui tratament ceva mai bun decât în ţările
înconjurătoare, evreii au ajuns să populeze masiv mediile urbane, prezenta lor în
Transilvania a fost mai scăzută, deşi aici nu se făcea vreo diferenţiere între ei şi celelalte
minorităţi din Imperiul Habsburgic, mai ales începând cu sfârşitul secolului al XVIII-lea.
Astfel, epoca absolutismului luminat a adus cu sine o serie de măsuri îndreptate spre
asimilarea şi integrarea acestui grup, înseosebi în timpul lui Iosif al Ii-lea, măsuri
soldate însă cu rezultate modeste.
Tabuurile alimentare contrare practicilor culinare româneşti (de exemplu, abţinerea
de la consumarea cărnii de porc), obiceiurile tipice dictate de religia mozaică (cum ar
fi interdicţia de a desfăşura orice fel de activităţi sâmbăta, de Sabat), vestimentaţia care
îi evidenţia (haină lungă, pălărie şi cizme negre pentru bărbaţi, haine ponosite în timpul
săptămânii, dar veşminte din materiale fine şi podoabe scumpe de Sabat pentru femei),
ocupaţiile care contraveneau celor alor unei comunităţi angrenate aproape în exclusivitate
în agricultură (dată fiind imposibilitatea legală a evreilor de a deţine pământ) ori atenţia
acordată educaţiei copiilor, inclusiv în cazul fetelor (educaţie realizată în familie şi în
cadrul unor stabilimente independente de şcolile întemeiate de puterea politică ori de
mănăstiri) au făcut ca evreii să fie uşor de distins în raport cu comunităţile româneşti
şi să fie trataţi discriminatoriu.
Atitudinea românilor faţă de evrei a variat astfel de la învinuiri minore de înşelăciune
şi necinste în vederea obţinerii unor câştiguri mai mari (de exemplu, în cazul cârciumarilor, acuzaţi că ar vinde băuturi amestecate creştinilor, ori în cazul negustorilor, care,
dacă erau de origine evreiască, nu puteau fi corecţi în privinţa calităţii produselor ori a
valorii lor) până la a se pune pe seama lor vremea, în sensul că ar fi avut capacitatea
să o controleze, compromiţând astfel recoltele, lucru pe care reuşeau să-l realizeze pentru
că ar fi fost, dacă nu o întruchipare a Diavolului, atunci cel puţin slujitorii lui fideli.
Într-o asemenea ambianţă mentală, mituri precum cel conform căruia evreii ar consuma
sânge de copii creştini în cadrul unor ritualuri secrete păreau veridice pentru mulţi
locuitori ai satelor româneşti (Oişteanu, 2012, pp. 464-496). Faptul că Biserica nu numai
că nu descuraja astfel de opinii şi atitudini, ba uneori le şi întărea prin predicile rostite
în faţa enoriaşilor a contribuit din plin la menţinerea stereotipurilor şi discriminării.
O dovadă a faptului că trăsăturile negative atribuite evreilor au fost clişee, şi nu
variabile constitutive ale portretului moral al acestora vine din conduita lor în război.
În pofida unui stereotip al laşităţii larg răspândit (vezi, de exemplu, anecdotele şi proverbele legate de frica evreilor faţă de câini), evreii au luptat cu bravură atunci când nu
au fost excluşi de la serviciul militar, îndeosebi în Războiul de Independentă şi în Primul
Război Mondial, unii dintre ei fiind ulterior recompensaţi cu acordarea cetăţeniei române.
Istoria tumultoasă a poporului evreu a inclus aşadar o pagină destul de semnificativă
dedicată israeliţilor care au locuit de-a lungul timpului în spaţiul românesc, amintiri ale
acestei perioade păstrându-se şi în unele cântece, lucrări literare ori denumiri de localităţi din Israel. Iar bine-cunoscutul mit al evreului rătăcitor s-a împletit cu recunoaşte
rea de către intelectualii români, în vremea din urmă, a faptului că evreii au fost
adeseori trataţi nedrept pe parcursul convieţuirii lor cu românii.
Alte

ocupaţii

şi Bucureştiul
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Ţiganii
Reprezentanţi ai unei populaţii cu origini pierdute în negura timpului, ţiganii au stârnit
dintotdeauna imaginatia celor lângă care s-au aşezat. În spaţiul românesc, frecventa
menţionărilor lor creşte începând cu sfârşitul secolului al XIV-lea, îndeosebi în provinciile extracarpatice, fiind în general acceptată afirmaţia că migraţia lor din India în
Europa s-a desfăşurat în secolele IX-XIV. Astfel, primele menţiuni despre prezenta unor
gmpuri de ţigani în Ţara Românească datează din 1385, în Transilvania din jurul anului
1400, iar în Moldova din 1428 (Achim, 1998, p. 18).

Pentm vizualizarea imaginii,

vă mgăm să consu ltaţi

volumul nr.

3 al Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost
publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de
aici: https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7315 .

Date fiind deosebi.rile marcante dintre stilul lor de viaţă, preponderent nomad, şi
obiceiurile populaţiilor sedentare cu care au intrat în contact, ţiganii s-au confruntat de
la început cu o dilemă în ceea ce priveşte modul în care urmau sil se raporteze la acest
nou spaţiu, iar localnicii i-au privit cu nelncredere şi reticenţă, manifestând atitudini şi
comportamente de respingere. De fapt, însuşi termenul care ii desemnează are conotaţii
puternic negative. În cele mai multe dintre limbile europene denumirea dată acestei etnii
derivă din grecescul atinganoi, semnificând „de neatins", cum este cazul, de exemplu,
al limbii române (,,ţigani"), al celei germane (Zigeuner) sau al celei maghiare (cigány)
(Pons, 1999, p. 8).
În acest context şi în conformitate cu condiţiile sociale şi juridice specifice perioadei,
ţiganii au fost transformaţi în robi imediat după aşezarea lor în spaţiul românesc extracarpatic, statut inferior pe care l-au avut până la mijlocul secolului al XIX-iea. Vasta
majoritate a robilor aparţineau domnitorului, mănăstirilor sau boierilor, aceste trei mari
categorii de robi fiind compuse din mai multe grupuri de ţigani cu ocupaţii aparte şi
clar delimitate. De exemplu, ţiganii domneşti se împărţeau, după ocupaţia de bază a
celor care compuneau grupurile, în aurari (sau zlătari), ursari, lingurari (ori mdari),
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respectiv lăieşi, aceştia din urmă ducând un trai nomad de fierari, zidari, cărămidari
sau confecţioneri de diverse obiecte utilizate în gospodărie : cuţite, căldări, site, şei,
curele etc. (Achim, 1998, pp. 36, 49; Pons, 1999, pp. 18-20).
Ca pondere, ţiganii sedentarizaţi, numiţi vătraşi, îi depăşeau cu mult pe cei nomazi,
situaţie convenabilă pentru domnitori, care puteau astfel să colecteze mai uşor taxele pe
care le plăteau robii, sumele datorate diferind în funcţie de o serie de criterii care au
variat în timp şi de la o provincie la alta. Pe lângă ocupaţiile menţionate mai sus, vătra
şii funcţionau de cele mai multe ori şi ca servitori, tot în rândurile lor regăsindu-se şi
puţinii ţigani care se îndeletniceau într-o anumită măsură cu agricultura. Devine astfel
uşor de înţeles de ce vătraşii au fost primii ţigani care au început să semene tot mai mult
cu ţăranii români, procesul de asimilare ajungând uneori la un nivel avansat. De asemenea,
tot vătraşii furnizau şi lăutarii nelipsiţi de la anumite evenimente din viaţa comunităţilor
rurale sau de la curţile domneşti, această profesie fiind multă vreme cvasimonopolizată
de ţigani (Achim, 1998, p. 79).
Deşi nomadismul ţiganilor în spaţiul românesc a fost întotdeauna limitat şi controlat
de autorităţi (Achim, 1998, p. 54), stereotipurile prin intermediul cărora au fost caracterizaţi ca etnie de-a lungul timpului au inclus o serie de trăsături negative asociate
îndeosebi nomazilor, ţiganii fiind consideraţi murdari, leneşi, cerşetori şi hoţi înnăscuţi,
unii localnici proferând şi acuzaţii privind consumul de hoituri de animale sau chiar
antropofagia (Pons, 1999, p. 18). Pe de altă parte, ţiganii sedentarizaţi au fost acceptaţi
într-o măsură mai mare de comunităţile româneşti, lucru demonstrat de existenţa căsă
toriilor mixte, chiar şi în situaţiile în care acest lucru însemna înrobirea celui/celei care
dorea să-şi lege destinul de o ţigancă/un ţigan. Este interesant de menţionat faptul că
politica dusă de Principatele Române a variat în timp în funcţie de interesele (mai ales
economice ale) domniei şi de influenţa boierilor, de la momente în care acest tip de
căsătorii erau interzise sau invalidate şi până la perioade în care ţiganii căsătoriţi cu
români erau eliberaţi, cunoscând şi situaţii intermediare în care fiecare dintre parteneri
îşi păstra statutul anterior, iar copiii rezultaţi puteau să fie liberi sau robi (Achim, 1998,
pp. 42-43).
În interiorul arcului carpatic, condiţia ţiganilor a fost în general mai bună decât în
Ţara Românească şi în Moldova, cu toate că robia exista şi în Transilvania, dar într-o
pondere incomparabil mai mică decât în Principate. În perioada medievală, ţiganii robi
din Transilvania aveau un statut similar iobagilor regali, având obligaţii doar faţă de
Coroană, căreia trebuiau să-i plătească anumite sume de bani şi în folosul căreia prestau
unele munci (Achim, 1998, pp. 45-46). Agricultura nu s-a răspândit printre ţigani nici
în Transilvania, motiv pentru care cei mai mulţi dintre aceştia s-au stabilit în oraşele
provinciei, unde aveau roluri bine delimitate, precum repararea podurilor şi a porţilor
oraşului, fabricarea de armament, măturatul străzilor, curăţarea canalelor şi latrinelor,
îndeplinirea atribuţiilor de gropar, hingher sau călău (Achim, 1998, p. 49).
O privire comparativă asupra condiţiei ţiganilor de o parte şi de alta a Carpaţilor în
perioada modernă scoate în evidenţă diferenţe clare în ceea ce priveşte politicile adoptate de autorităţi. Astfel, dacă în Ţara Românească şi Moldova „stăpânirea" a avut
interesul de a le menţine statutul de robi, în Transilvania Iluminismul şi-a spus cuvântul
într-o măsură mult mai mare, lucru demonstrat de numeroasele măsuri adoptate în
vederea reglementării vieţii ţiganilor, punctul culminant fiind atins în timpul domniei
lui Iosif al Ii-lea (Pons, 1999, pp. 13-15). Cu toate acestea, succesul amintitelor reforme

STRĂINUL

243

a fost limitat, ţiganii păstrându-şi trăsăturile definitorii şi specificitatea etnică, integrarea şi/sau asimilarea lor reuşind doar la un nivel redus.
Putem concluziona că ţiganii de pe întregul teritoriu al României de astăzi au fost
întotdeauna marginalizaţi, parţial prin voia autorităţilor şi parţial din cauza unor opţiuni
proprii opuse asimilării. Măsurile de factură iluministă din Transilvania şi dezrobirea
ţiganilor la mijlocul secolului al XIX-lea în spaţiul extracarpatic au avut o eficienţă
redusă, imaginile şi percepţiile românilor faţă de acest grup etnic rămânând grevate până
în ziua de astăzi de stereotipuri vizând infracţionalitatea ţiganilor sau de atitudini în
general dispreţuitoare şi ostile. De altfel, marginalizarea ţiganilor s-a manifestat inclusiv
în mod direct, prin izolarea locuinţelor lor în cadrul comunităţilor rurale şi amplasarea
lor la marginea satului sau dincolo de o barieră naturală, cum ar fi un râu (Pons, 1999,
pp. 76-77).

Ruşii
Imaginile referitoare la Rusia în epocile modernă şi contemporană sunt caracterizate de
două trăsături definitorii : spiritul pravoslavnic, asumat, declarat şi practicat de la vlădică
până la opincă şi atitudinea pro- sau antioccidentală a conducătorilor ei în diferite perioade.
Atât ortodoxia , cât şi orientarea prooccidentală s-au manifestat din plin în timpul
lui Petru cel Mare, ţarul a cărui personalitate reconcilia elemente aparent contradictorii
şi care a dorit aducerea Rusiei pe calea civilizaţiei din Europa apuseană prin implementarea unor măsuri care erau însă tipic orientale. Pe de altă parte, tot lui îi revine meritul de a fi plasat Rusia în sfera preocupărilor occidentalilor, acest vast teritoriu răsăritean
fiind văzut pe rând fie ca un potenţial aliat în lupta împotriva otomanilor, fie ca un
pericol, un "colos" care trebuia imediat izolat şi menţinut la o distantă sigură.
Românii au experimentat din plin ambele atitudini manifestate de celelalte ţări de pe
continent faţă de Rusia, atunci când aceasta şi-a urmat politica de cuceriri în direcţia
Strâmtorilor sau când şi-a arogat rolul de protectoare a popoarelor creştine din Balcani.
Astfel, nu este de mirare că românii i-au cunoscut pe ruşi îndeosebi în urma campaniilor militare, multe dintre acestea având loc pe teritoriul românesc pe parcursul
secolelor XVII-XIX, implicând Rusia, Austria şi Turcia, iar altele desfăşurându-se în
zone limitrofe, cum a fost cazul Războiului de Independenţă. Cele două războaie mondiale din secolul XX „au încununat" această manieră de cunoaştere, ruşii transformându-se de câteva ori din aliaţi puternici în duşmani imprevizibili şi extrem de
periculoşi sau invers.
În aceste condiţii, cum i-au văzut românii pe ruşi în perioada modernă? Pentru a
reconstitui această imagine trebuie să pornim de la constatarea că românii erau profund
conştienţi de ortodoxia ruşilor, care părea un element de siguranţă prin comparaţie cu
mahomedanismul otomanilor. Dar, destul de curând, sentimentul de apropiere generat
de ortodoxia rusească a lăsat loc temerilor legate de independenţa propriului teritoriu,
dorinţa de expansiune a Rusiei şi tratamentul dur aplicat formaţiunilor statale încorporate
de tari fiind abia disimulate. Tirania şi înapoierea în raport cu normele politice occidentale, ambele manifestate din plin pe plan politic prin opresiune şi autoritarism, se
împleteau astfel cu brutalitatea, cruzimea şi abuzurile prezente atât la nivel înalt, cât
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şi la cel al interacţiunilor zilnice între oamenii de rând. Este semnificativă în acest
context vizita ţarului Nicolae al Ii-lea la Constanţa din 1914, prilej cu care acesta constata cu uimire că suveranii români nu aveau o gardă care să-i protejeze de eventuale
atentate, românii manifestând sentimente de loialitate faţă de regele Carol şi regina
Elisabeta.
Înrudirea celor două case domnitoare, prin principesa şi ulterior regina Maria, verişoară primară a lui Nicolae al Ii-lea, a facilitat relaţiile politico-diplomatice dintre
România şi Rusia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, iar acest fapt a influenţat
în sens pozitiv şi percepţia opiniei publice româneşti asupra ruşilor. Dar era greu de
trecut cu vederea realitatea că ţăranul rus trăia în sărăcie, deşi trudea din zori până
noaptea, că era mai degrabă un fanatic religios decât un creştin tolerant, că era oprimat
de nobili, incult şi, prin urmare, uşor de manipulat.
Conflictele armate repetate din perioada modernă au adus în spaţiul românesc numeroşi militari şi diplomaţi ruşi, dar românii i-au cunoscut pe ruşi şi la ei „acasă", prin
unii călători precum călugărul Chiriac, căruia i se părea că palatul şi grădinile din
Sankt-Petersburg sunt „nepământeşti" (Anghelescu, 2018, pp. 73-79), sau prin români
care au ales să intre în serviciul ţarilor sau să trăiască în Rusia, numele cele mai sonore
din acest punct de vedere fiind Dimitrie Cantemir şi spătarul Nicolae Milescu.
Soldaţii ruşi cu care au luat contact locuitorii spaţiului românesc erau de cele mai
multe ori ţărani aduşi cu forţa în rândul trupelor, prost îmbrăcaţi şi echipaţi, primitivi,
needucaţi şi slab motivaţi. Pe de altă parte, aceleaşi conflicte militare i-au adus în
prim-plan pe ofiţerii ruşi din armatele tarilor, care, în profundă contradicţie cu trupele
pe care le comandau, erau manieraţi, educaţi, buni cunoscători ai limbii franceze, experţi
în ceea ce priveşte dansurile de societate ori jocurile de noroc, fervenţi practicanţi ai
duelului din onoare şi extrem de risipitori (având aşadar potenţialul de a aduce câştiguri
pentru comercianţii locali), chiar dacă astfel acumulau datorii considerabile. Aceşti
ofiţeri preferau în mod evident distracţiile şi huzurul în dauna îndatoririlor militare, iar
moravurile lor lăsau mult de dorit, lucru demonstrat cu prisosinţă de legăturile lor cu
boieroaice din Moldova şi Ţara Românească. Dată fiind şederea lor îndelungată în spaţiul românesc, datorată contextului politic internaţional, putem spune că aceşti ofiţeri
ruşi au fost responsabili de aducerea unei părţi a civilizaţiei occidentale în spaţiul românesc, cel puţin la nivelul elitelor locale.
În concluzie, modul în care românii îi vedeau pe ruşi în perioada modernă consemnează clivajul profund dintre poporul rus, oamenii de rând, pe de o parte, şi ţari, anturajul lor şi elitele ruseşti, pe de altă parte, născându-se astfel o imagine duală care
evidenţia că ţăranii ruşi o duceau chiar mai rău decât cei români, în vreme ce elitele,
nobilii şi ofiţerii ruşi păreau mai avansaţi cultural decât omologii lor din spaţiul românesc. Rusia le apărea astfel românilor de la începutul epocii moderne ca o ţară a extremelor, construită şi funcţionând în baza unei serii de contradicţii şi inechităţi, o
societate caracterizată de abuzuri, tiranie, ortodoxism militant şi expansionism politico-militar.
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Turcii
Otomanii au intrat definitiv în atenţia occidentalilor odată cu asediile lor asupra Vienei
(1529, 1683), momente care au arătat că această civilizaţie profund diferită nu poate fi
ignorată. Pe de altă parte, Europa de Est atrăsese de mai multă vreme atenţia asupra
pericolului reprezentat de turci pentru creştini. Rolul de apărători ai creştinătăţii, de
forţe situate la graniţa dintre acest colos mereu în expansiune şi reprezentanţii dreptei
credinţe a fost subliniat de domnitorii români începând cu Evul Mediu, chiar dacă fără
prea mare ecou în părţile vestice ale continentului (Mazilu, 1999, pp. 72-76). Totuşi,
începând cu secolul al XVII-lea acest apel a fost ascultat cu atenţie de un alt mare
imperiu, şi el dornic de afirmare şi autoproclamat protector al popoarelor ortodoxe din
Balcani : Imperiul Rus. Istoria spaţiului românesc în perioada modernă a fost astfel
profund marcată de conflictele politice, diplomatice şi militare dintre cele două imperii
deja menţionate şi un al treilea mare jucător de pe scena politică europeană, care nu
dorea ca turcii sau ruşii să avanseze în defavoarea sa - Imperiul Habsburgic.
Maniera în care românii i-au perceput pe turci nu poate fi separată de desfăşurarea
conflictelor ruso-austro-turce pe parcursul secolelor XVII-XIX, cu toate că, dincolo de
aspectele politice, cultura şi civilizaţia otomane şi-au lăsat amprenta asupra spaţiului
românesc extracarpatic şi în alte modalităţi, mai rezistente în timp, precum vocabularul,
obiceiurile culinare, vestimentaţia sau organizarea şi funcţionarea unor instituţii. În
cadrul acestei percepţii, alteritatea religioasă a ocupat un rol de prim rang, turcii fiind
profund diferiţi de români din punctul de vedere al sensibilităţii religioase, al obiceiurilor derivate din aceasta ori al manierei de raportare la divinitate şi la popoarele de altă
credinţă, atâta vreme cât pentru turci lumea a rămas împărţită până târziu în secolul
al XVIII-iea în Dar al-Islam (Casa Islamului) şi Dar al-Harb (Casa Războiului) (Duţu,
1985, p. 17).
Cu toate că otomanii au fost nişte stăpâni toleranţi, religia a reprezentat, într-un mod
perfect încadrabil mentalităţilor epocii, principala modalitate prin care au fost diferenţiaţi, fiind văzuţi drept duşmani ireconciliabili ai creştinilor, prin urmare şi ai românilor,
deşi Moldova şi Valahia nu erau paşalâcuri otomane, ci se aflau doar sub suzeranitate
otomană, iar măsurile îndreptate împotriva religiei majoritare a locuitorilor erau aproape
insesizabile la nivelul administraţiei otomane, axată pe exploatarea economică a acestor
provincii.
De acest ultim aspect se leagă multe dintre trăsăturile atribuite în cea mai mare
măsură turcilor, cu precădere după instaurarea domniilor fanariote (cu excepţia câtorva
domnitori fanarioţi, precum Nicolae şi Constantin Mavrocordat, care au contribuit la
modernizarea şi reformarea Ţărilor Române), şi anume tirania, comiterea unor abuzuri,
desconsiderarea legilor, haosul administrativ, ceremonialurile excesive, imprevizibilitatea, corupţia şi dorinţa de înavuţire a reprezentanţilor aparatului birocratic otoman,
manifestate de la cel mai mic nivel până la însuşi sultanul (originea termenului „bacşiş"
este grăitoare din acest punct de vedere). Conştiinţa faptului că sunt exploataţi în folosul sultanului, fiind loviţi periodic şi de flagelul războaielor, era puternică în rândul
ţăranilor români din cele două Principate, care îşi acceptau totuşi soarta cu relativă
seninătate, conform propriilor precepte religioase şi speranţei într-un viitor mai bun.
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parte, contactele frecvente cu cultura şi civilizaţia otomană au dus la
unei serii de obiceiuri turceşti în spaţiul românesc (Munteanu, 2014), precum
consumul de cafea, fumatul, preferinţa pentru anumite dulciuri (halva, şerbet) sau pentru anumite mâncăruri (covrigi, sarmale, pilaf). Influenţa turcească era vizibilă la nivelul vestimentaţiei boierilor, care era de-a dreptul surprinzătoare, dacă nu chiar amuzantă
pentru călătorii străini de la începutul secolului al XIX-lea, incluzând anteriul, calpacul
şi işlicul, într-o epocă în care soţiile acestor boieri se îmbrăcau deja după ultima modă
de la Paris, iar fiii lor purtau frac şi papion (Cazimir, 2006, pp. 20-29). Acestor elemente
exterioare li se adăugau trăsăturile de caracter sau comportamentale puse pe seama
influenţelor otomane, a căror manifestare a devenit uneori sinonimă cu afirmarea statutului de boier : viclenia, perfidia, înşelăciunea, venalitatea, necinstea, cruzimea nejustificată, hazardul în luarea deciziilor, instabilitatea credinţelor şi loialităţilor.
Imaginea turcului la el acasă, transmisă prin impresiile călătorilor români în Imperiul
Otoman, păstrează multe dintre aceste trăsături, cărora le adaugă note exotice şi de
pitoresc , exprimate cel mai bine de descrierile Istanbulului, un oraş definit intrinsec de
învălmăşeală (a indivizilor, etniilor, limbilor vorbite, sunetelor, mărfurilor, animalelor
şi vestimentaţiilor), de mizeria aferentă înghesuielii şi urbanisticii deficitare, de nebunia
culorilor, mirosurilor şi senzaţiilor (vezi, de exemplu, relatările lui Dimitrie Ralet sau
Vasile Boerescu, în Anghelescu, 2018, pp. 131-150). Frumuseţea geografică şi farmecul
oraşului de pe malurile Bosforului erau astfel anulate, cel puţin parţial, de eforturile
călătorului de a discerne ceva în acest haos oriental, ritmat de chemările la rugăciune
ale muezinilor.
Luate în ansamblu, toate aceste aspecte religioase, politico-administrative ori de
cultură şi civilizaţie au contribuit la conturarea unui portret tipic al turcului în mentalitatea românească modernă, mai ales în spaţiul extracarpatic. În ceea ce priveşte
Transilvania, deşi se regăsesc multe dintre aceste note stereotipe, se constată o mai mare
apropiere de imaginile Marelui Turc vehiculate în Occident. Imaginea otomanilor la
ardeleni este impregnată de viziunea austriecilor, maghiarilor şi saşilor. Deşi sunt consideraţi un pericol, turcii nu mai sunt atât de ancoraţi în concret, mai ales după ce,
treptat, Imperiul Otoman începe să fie perceput ca un colos cu picioare de lut. Această
viziune referitoare la decadenţa otomană apare deja în scrierile cărturarilor români
umanişti, precum Miron Costin, stolnicul Constantin Cantacuzino sau Dimitrie Cantemir
(Duţu, 1985, pp. 102-117).
În concluzie, contactele frecvente ale românilor din Moldova şi Valahia cu otomanii
au generat o percepţie mai nuanţată şi mai încărcată de semnificaţii cu privire la aceştia,
precum şi o serie de împrumuturi în varii domenii, în vreme ce imaginea românilor
ardeleni a fost marcată de interesele strategice şi geopolitice ale Habsburgilor, care
doreau de multe ori să păstreze echilibrul între puterea sultanilor, aflată în declin, şi
cea a ţarilor, în plină expansiune. Românii s-au aflat la confluenţa unor asemenea confruntări, iar imaginile etnice rezultate au fost influenţate semnificativ de aceste jocuri
de putere şi influenţe civilizaţionale.
Pe de
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,,Occidentalii"
Opoziţia Orient-Occident a fost concepută, teoretizată, esenţializată, expusă şi impusă
de Europa epocii moderne, când nevoia stringentă de autodefmire şi de autoevaluare i-a
motivat pe unii intelectuali iluminişti să inventeze şi să defmească detaliat conceptul de
,,civilizaţie", acesta fiind atribuit aproape în exclusivitate Europei de Vest. Prin urmare,
„Occidentul" s-a (auto)situat pe primul loc în mod inerent şi oarecum intrinsec noţiunii
recent elaborate şi a făcut aceasta din aproape orice punct de vedere, fie că ne referim
la progresul economic, la realizările culturale, la realităţile sociale ori la concepţiile
filosofico-morale şi etice. Toţi „ceilalţi", alteritatea în sens larg, nu puteau fi altfel decât
inferiori, înapoiaţi, subdezvoltaţi, incompleţi şi dependenţi de ghidajul „occidentalilor"
pentru a putea atinge o performanţă evolutivă similară.
Acest tip de discurs vehiculat începând cu secolul al XVIII-lea a determinat mai
multe tipuri de reacţii în rândul celor consideraţi mai degrabă „orientali" decât „occidentali", cele mai frecvente putând fi incluse în două mari categorii: (1) respingerea
acestei maniere dihotomice şi maniheiste de împărţire a lumii, respingere secondată de
exprimarea unor resentimente şi frustrări faţă de Europa de Vest, de valorizarea pozitivă
a diferenţei şi de afirmarea propriei culturi şi (2) interiorizarea acestei perspective care
dorea să explice superioritatea Vestului asupra Estului, interiorizare dublată deseori fie
de autovictimizare, fie de adoptarea fără ezitări a modelului propus (Mitu, 2013, p. 338).
Confruntaţi cu întâlnirea inevitabilă cu Occidentul, românii au reacţionat conform
celui de-al doilea model expus mai sus, asumându-şi (cel puţin în teorie şi de multe ori
la un nivel superficial) valorile şi normele stabilite ca etalon de Vest, cultivându-şi
sentimentul apartenenţei la civilizaţia occidentală, mai ales comparativ cu unii vecini,
declaraţi mai orientali decât ei. Românii şi-au exprimat dorinţa de a accede la acest nivel
evolutiv superior, complexaţi de multiplele lor decalaje (care erau imposibil de negat nu
numai pentru observatorii externi, ci şi pentru observatorii lucizi de acasă), dar mândrindu-se totodată cu rolul lor de apărători ai apusenilor, pe care l-ar fi jucat timp de
mai multe secole. În această ipostază, românii s-au autoreprezentat ca aparţinând
Europei, chiar dacă se aflau la periferia ei, această poziţie conferindu-le însă şi importanţa specifică, ei fiind cei care puteau stăvili tentativele de infiltrare din partea adevă
raţilor orientali şi, prin urmare, ameninţau integritatea Occidentului.
Pe de altă parte, influenţele îndelungatei dominaţii otomane erau vizibile la toate
nivelurile, de la politică la civilizaţie şi mentalitate. Acest lucru i-a determinat pe mulţi
intelectuali români să adopte o poziţie mai moderată, prin care îşi exprimau admiraţia
faţă de realizările economice şi de progresul înregistrat în Apus, valorizând totodată
unele elemente de cultură şi civilizaţie orientale. Astfel, inegalabilului şi intangibilului
prezent occidental îi era contrapus un trecut medieval mai luminos al Orientului, ale
cărui urme persistente erau scoase în evidenţă. Mai mult chiar, românii se autoreprezentau drept cei care puneau în practică tot ce era mai bun şi mai valoros în ambele
civilizaţii sau, cel puţin, drept cei care tindeau spre acest ideal. Prin urmare, ei îmbinau
în mod fericit elemente aparent ireconciliabile, realizând o sinteză culturală unică şi
valoroasă, care nu putea decât să joace un rol de prim rang în istoria (periferiei)
Occidentului. Aceasta, bineînţeles, după ce majoritatea românilor ar fi reuşit să se
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dezbare de anumite concepţii, valori şi obiceiuri considerate indezirabile şi neconforme
cu standardele fixate.
În mod evident, această grilă de percepţie şi variaţiunile pe marginea ei au grevat
opiniile românilor despre cei consideraţi adevăraţii „occidentali" - cei care deţineau
acest titlu meritoriu fără a putea fi acuzaţi că ascund în bagajul lor identitar şi trăsături
specifice „orientalilor". Germanii, francezii şi italienii sunt cele mai importante exemple de acest fel, care întruchipau în ochii românilor figura occidentalului veritabil.
Anii de la începuturile modernităţii româneşti înregistrează o adevărată explozie a
călătoriilor efectuate de români înspre apus, împrejurare care le-a acordat acestora
posibilitatea de a-i cunoaşte pe occidentali la ei acasă. Germanii , atât cei din Austria,
cât şi cei din teritoriile care urmau să se unifice în 1871, au făcut astfel obiectul unor
observaţii minuţioase, aparţinând, de multe ori, unor germanofili.
Viena a fost o locaţie predilectă pentru desfăşurarea interacţiunilor cu germanii,
impresiile lăsate de capitala habsburgică fiind în general favorabile, eventual cu excepţia
unor detalii de ordin urbanistic. Singura acuză adusă oraşului de călătorii români ai
secolului al XIX-lea era densitatea urbană şi înălţimea, considerată prea mare, a clădi
rilor din zona centrală, suburbiile fiind spaţioase şi bine organizate, iar condiţiile de trai
ale locuitorilor foarte bune, chiar şi în cazul celor cu venituri medii şi mici. Purtând cu
mândrie titlul de capitală a bunului-gust, Viena avea potenţialul de a-i aduce la sapă de
lemn pe boierii mai puţin cumpătaţi, care, pentru a fi la modă, achiziţionau de aici în
schimbul unor sume importante mobilă, trăsuri ori îmbrăcăminte. Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, călătorii români admirau şi progresul pe plan ştiinţific, literar sau
artistic al capitalei imperiale (Hîncu, 1998, p. 77), vizibil în pofida faptului că vienezii,
în general politicoşi şi manieraţi, erau veseli, uneori chiar frivoli, în orice caz mai puţin
gravi şi serioşi în comparaţie cu alţi vorbitori ai limbii germane.
În afară de Viena, alte oraşe care se bucură de descrieri relativ frecvente sunt
Miinchen, Berlin, Koln sau Heidelberg, iar mai târziu Leipzig, Jena şi Gottingen, lucru
care denotă interesul tot mai crescut fată de călătoriile de studiu şi apropierea ştiinţifică
şi culturală a intelectualităţii româneşti de ambele părţi ale Carpaţilor de spaţiul german.
Turismul se situa însă şi el la cote înalte, tot mai mulţi români mergând la „băi" din
Austria sau Germania încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, Baden-Baden fiind una
dintre destinaţiile favorite.
Contactele tot mai frecvente au generat şi observaţii din ce în ce mai analitice şi bine
documentate, germanilor de ambele sexe creionându-li-se portrete fizice şi morale deta
liate. Pentru români, nemţoaicele aveau un aspect fizic plăcut şi bine proporţionat, erau
delicate, educate, statornice şi lipsite de vanitate, dar marile frumuseţi erau relativ rare
şi, mai important, le-ar fi lipsit acel je ne sais quoi care făcea farmecul propriilor compatrioate. Bărbaţii germani reprezentau aproape în totalitate tipul nordic, având pielea
de culoare deschisă şi ochii albaştri, în vreme ce din punct de vedere comportamental
şi social erau moderaţi, cumpătaţi, harnici, loiali, sinceri, conformişti, fiind preocupaţi
mereu de propria educaţie, fie ea de factură umanistă ori tehnico-inginerească. Călătorii
români ai epocii moderne remarcau de asemenea, cu surprindere, că în spaţiul german
clasele inferioare şi mijlocii o duceau foarte bine din punct de vedere material, prosperitatea lor fiind trădată de vestimentaţie, condiţii de trai şi mod de viaţă.
Se observă că spre sfârşitul secolului al XIX-lea şi la începutul secolului următor
diferenţele dintre diversele formaţiuni care au intrat în componenta Reichului la 1871
vor fi tot mai puţin perceptibile pentru observatorii români, aceştia scoţând din ce în ce
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mai des în evidentă punctele comune, creând astfel portretul unui stat naţional german
cu trăsături bine conturate şi inconfundabile (Hîncu, 1998, p. 71). Pe de altă parte,
imaginile în general favorabile ale spaţiului german, determinate îndeosebi de impetuoasa
dezvoltare a Germaniei pe plan economic, politic şi militar, sunt tot mai des contrabalansate de teama faţă de un stat militarizat, bine organizat, belicos şi înclinat spre expansiune teritorială, asemenea temeri fiind exprimate chiar şi de admiratorii culturii germane.
Francezii sunt un alt exemplu tipic de „occidentali" scrutaţi din perspectiva românilor, a căror imagine a cunoscut o evoluţie semnificativă de-a lungul timpului. Dacă în
timpurile premoderne „frâncii" erau percepuţi extrem de negativ, ca reprezentanţi tipici
ai unei alterităţi religioase şi culturale profunde, fiind învinuiţi în secolul al XVII-lea
chiar şi de răspândirea sifilisului (Mitu, 2013, pp. 485-488, 497), în epoca modernă
intelectualii şi boierii români se aliniază curentului dominant în spaţiul european, adoptând limba, moda, manierele şi cultura franceză, până în punctul în care, asemenea altor
elite de pe continent, vor ajunge să pară mai curând nişte francezi decât românii care
erau.
Această mutaţie majoră, care s-a petrecut într-un interval lung de timp şi în baza
înteţirii contactelor reciproce în epoca modernă, reflectă însă şi o schimbare reală a
obiectului privit, deoarece cavalerii francezi medievali, responsabili de distrugeri, jafuri
şi violuri în drumul lor spre Constantinopol, s-au transformat cu timpul în etaloane de
cultură şi civilizaţie. În mod evident, în epoca modernă călătorii francezi nu mai soseau
în spaţiul românesc asemenea oştirilor cruciate, iar românii „descoperiseră" nişte figuri
ale alterităţii mai importante, imaginea lor despre francezi pierzându-şi astfel caracterul
negativ pe care 1-a avut temporar în Evul Mediu.
La sfârşitul secolului al XVIII-lea şi la începutul secolului al XIX-lea, contactele
dintre francezi şi români au fost tot mai susţinute, fapt datorat în mare măsură campaniilor napoleoniene, în cadrul cărora au participat şi numeroşi soldaţi ardeleni. Aceste
conflicte au generat şi un adevărat război informaţional, cantitatea de informaţii pro
şi contra lui Napoleon răspândite în mediul public fiind remarcabilă (Mitu, 2013,
pp. 500-501). Propaganda antifranceză desfăşurată de austrieci a acţionat pe un fond
prielnic, întărind concepţiile negative despre francezi din mentalitatea ţărănească tradiţională, chiar dacă războaiele facilitaseră cunoaşterea lor mai îndeaproape. Prin urmare,
francezul a fost perceput în continuare de ardeleni ca un soldat străin responsabil de
distrugeri materiale şi atentator la valorile religioase, în spiritul Revoluţiei Franceze,
într-o perioadă în care conaţionalii de peste Carpaţi se apropiau tot mai mult de cultura
franceză.

În ceea ce îi priveşte pe românii din Principate, sprijinul substanţial acordat de
Napoleon al Iii-lea cauzei unirii şi rolul jucat după aceea în aducerea pe tron a prinţu
lui Carol au contribuit la conturarea şi menţinerea unei imagini favorabile a Franţei în
Vechiul Regat. Imaginea Franţei a fost uşor prejudiciată de presiunile diplomaţiei franceze în chestiunea acordării unor drepturi civile şi politice populaţiei evreieşti, presiuni
care au mers până la amânarea recunoaşterii independenţei României faţă de Imperiul
Otoman. Pe de altă parte, izbucnirea Primului Război Mondial a arătat că francofilia
elitelor româneşti se situa la cote ridicate în 1914 şi, cu atât mai mult, în 1916.
Italia era o altă ţară considerată occidentală prin excelenţă, fiind asociată îndeosebi de
ardeleni cu obârşia romană a poporului român (Mitu, 2013, pp. 512-517). Acest element
important al discursului care definea şi consolida identitatea naţională românească tăcea
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ca orice vizită pe acest tărâm însorit să fie resimţită ca o întoarcere în trecut, o revenire
la origini, majoritatea relatărilor de călătorie având o tonalitate aproape mistică şi fiind
impregnate de un sentiment al pietăţii.
Datorită acestei transpuneri în trecut, majoritatea textelor redactate de românii care
au călătorit în Italia în epoca modernă cuprind îndeosebi descrieri ale siturilor arheologice şi referiri mai scurte sau mai ample la împăratul Traian şi la campania de cucerire
a Daciei, observaţiile privind Italia contemporană şi locuitorii săi trecând în plan secund.
Totuşi, cu timpul, se poate constata o schimbare de atitudine, italienii nu mai sunt priviţi ca nişte romani transpuşi în contemporaneitate şi, eventual, decăzuţi în raport cu
gloria antică, oraşele, politica şi economia italiene se bucură de descrieri tot mai detaliate, iar frumuseţile naturale ale Italiei, preţuite dintr-o perspectivă romantică, sunt
menţionate din ce în ce mai frecvent (Mitu, 2013, p. 521).

Concluzii
În mod similar altor popoare, imaginea românilor despre ei înşişi s-a construit pe baza
contactelor nemijlocite ori mediate cu reprezentanţii altor culturi şi civilizaţii, aflaţi fie
în proximitate, fie la distanţe uneori apreciabile. Acest joc al raporturilor identitate-alteritate ' practicat în epoca modernă aproape inconştient, a caracterizat naşterea societă
ţilor, culturilor şi statelor moderne atât în estul, cât şi în vestul continentului european.
Raporturile cu străinii au fost influenţate decisiv de un element extrem de important
al acestei grile de percepţie - religia. Acest factor major de diferenţiere putea fi considerat, uneori, responsabil de înapoierea unor societăţi "orientale", aşa cum însăşi
situarea geografică, apuseană sau răsăriteană, putea fi socotită o cauză a progresului
sau a înapoierii pe harta simbolică a civilizaţiei.
Românii şi-au găsit şi ei locul în această luptă a supremaţiei culturale, încercând să-şi
demonstreze occidentalismul prin raportare la unii dintre vecini, în vreme ce ei înşişi
erau taxaţi în mod similar, cu etichete orientaliste. Imaginea străinilor pe care i-au
întâlnit a dobândit astfel, pe lângă elemente unanim recunoscute drept definitorii pentru
respectivul grup etnocultural, şi trăsături mai mult sau mai puţin îngroşate, care serveau
unei mai bune autodefiniri a românilor.
O sumarizare plină de tâlc a manierei în care românii îi percepeau pe străini şi se
vedeau pe ei înşişi în perioada modernă ne oferă filmul paradigmatic Aferim ! (2015),
regizat de Radu Jude, al cărui scenariu a beneficiat de consultanţa ştiinţifică a unui
istoric de talia Constanţei Vintilă-Ghiţulescu. Citatul ilustrează in nuce , dar extrem de
plastic concepţiile etnice stereotipe ale strămoşilor noştri: "Fiecare seminţie e dată pe
pământ pentru ceva : ovreii pentru înşelăciune, turcii pentru blestemăţii, noi, românii,
ca să iubim, să cinstim şi să suferim creştineşte şi fiecare merg cu obiceiurile lui :
izraeliţii citesc mult, grecii vorbeşte mult, turcii au neveste multe, arabii au dinţi mulţi
albi, nemţii fumează mult, ungurii mănâncă mult, muscalii cântă şi bea mult, englejii
au gânduri multe, francezii scot la mode multe, armenii taie la frunze multe, cerchezii
au şireturi multe, ăştia ... italienii taie la gogoşi multe, sârbii macină multe şi ţiganii
mănâncă bătaie multă".

